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Abstrakt 

Cílem předložené bakalářské práce je chemická aktivace vzorků biomasy za použití 

činidel získaných z popela biomasy. Chemickou aktivací uhlíkatých materiálů při 800 °C byly 

studovány velikosti povrchů a sorpční schopnosti. V této práci je popsán proces adsorpce, dále 

typy a vlastnosti sorbentů, mechanismus chemické aktivace. Část práce je věnována také 

problematice spalování biomasy, především z hlediska vlastnosti tuhých paliv jako je obsah 

vody, popela aj. 
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Abstract   

The main focus of this bachelor thesis is a chemical activation of biomass sample using 

of chemical agents extracted from biomass ashes. Chemical activation of carbonaceous 

materials at 800 ° C were studied by surface area and sorption capacity. In this thesis 

is described a proces of absorption and also the types and characteristic of sorbents 

and the mechanism of chemical activation. A part of this study is dedicated to a topic of burning 

the biomass, especially for terms of the properties of solid fuels just as volume of water, ashes, 

etc.  
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Úvod 

V posledních letech narůstá zájem o výzkum výroby sorbentů na bázi uhlíku z řady 

prekurzorů s nízkými náklady. Jedná se zejména o průmyslově nebo zemědělsky vedlejší 

produkty. Další výhodou, kromě relativně nízkých nákladů na výrobu, je snadná dostupnost 

a požadované fyzikálně-chemické vlastnosti. Cílem bakalářské práce je chemická aktivace 

vzorků biomasy pomocí činidel získaných z popela biomasy a vyhodnocení aktivovaných 

vzorků z hlediska sorpčních schopností a velikostí povrchů. 

Sorbenty jsou materiály schopné vázat z plynných nebo kapalných směsí některé složky. 

Vyznačující se vysokou porozitou a specifickým povrchem. Výroba sorbentů je velmi zajímavý 

způsob využití odpadů. Sorbenty se uplatňují například při čistění chemikálií v průmyslu, 

v separačních procesech, zabraňují případnému vzniku či řešení havárií, při unikání 

nebezpečných kapalin nebo plynů. 
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Obr. 1 Definice pojmů [2] 

1 Teoretická část 

1.1 Adsorpce 

Adsorpce je schopnost pevných látek koncentrovat na svém povrchu plyny 

nebo kapaliny. Při kontaktu pevné látky s plynem jsou molekuly plynu zachycovány na povrchu 

pevné látky. Pevnou látku, na které dochází k adsorpci, nazýváme adsorbent. Jako adsorbát 

se  označuje látka v adsorbovaném stavu a látka v objemové fázi schopná adsorpce se označuje 

adsorptiv [1,2].  

 

 

 

    

   

 

1.1.1 Adsorbenty 

Adsorbenty jsou pevné materiály s porézní strukturou, které mohou zachycovat 

z plynných nebo kapalných směsí některé složky [2].  

1.1.1.1 Typy adsorbentů 

Adsorbenty je možné klasifikovat na přirozené (zeolity, hlinky, saze) a umělé (aktivní 

uhlí, silikagel, oxid hlinitý, oxid titaničitý, molekulová síta) [2]. 

Aktivní uhlí – patří mezi vynikající a univerzální sorbenty. Vyrábí se karbonizací 

organických látek nejčastěji rostlinného původu, jako je dřevo, uhlí, rašelina, kosti, apod. 

Zahřívá-li se výchozí surovina bez přístupu vzduchu, odstraní se v plynném stavu převážná část 

neuhlíkových prvků a získá se karbonizovaný poloprodukt. Následnou aktivací 

karbonizovaného poloproduktu lze zvýšit adsorpční kapacitu i povrchovou plochu. Aktivací 

se rozumí zahřívání na teplotu 400 až 1000 °C při oxidačních podmínkách. Při zvýšení teploty 

dojde k desorpci nečistot a k rekrystalizaci amorfního uhlíku za tvorby trhlin a malých kapilár, 
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a tím ke zvětšení povrchu [2, 3]. Aktivní uhlí se používá například k adsorpčnímu odstranění 

barvy, chuti, zápachu a jiných nežádoucích organických a anorganických nečistot z pitné vody, 

při čištění městských půd a průmyslových odpadních vod, čištění vzduchu v obývaných 

prostorách, jako jsou restaurace apod. [4].  

Silikagel – můžeme zařadit mezi polární adsorbenty a jeho měrný povrch je přibližně 

o půl řádu nižší než u aktivního uhlí. Jedná se o částečně dehydratovanou formu polymerované 

kyseliny křemičité. Jeho chemické složení lze vyjádřit vzorcem SiO2 ∙ xH2O. Obsah vody tvoří 

asi 5 % objemu a je vázána ve formě hydroxylových skupin s atomy křemíku [2, 3].  

 

 

 

 

 

Molekulová síta – souhrnně označovány též zeolity, patří jak mezi přírodní, tak umělé 

krystalické hlinitokřemičitany. Jejich struktura je tvořena tetraedry SiO4, částečně nahrazenými 

tetraedry AlO4. Molekuly SiO4 jsou díky sdílení kyslíkových atomů se svými sousedy 

elektricky neutrální, nicméně každá skupina AlO4 nese jeden záporný náboj [2, 3]. Nejznámější 

jsou zeolity typu A, X a Y. Zeolity typu A obsahují především kationty draslíku, vápníku 

a sodíku. Zeolity typu X se nachází především v sodné a vápenaté formě a zeolity typu 

Y v sodné formě [5].  

 

 

Obr. 2 Struktura molekuly silikagelu [3] 

Obr. 3 Struktura zeolitu: a) zeolity typu A; b) zeolity typu X a Y [5] 
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Porézní sklo – se připravuje vyloužením roztoku minerální kyseliny z chemicky málo 

odolných skel. Dochází tak ke vzniku pórovitého křemičitého skeletu. Výhodou porézního skla 

je odolnost proti kyselému prostředí, nevýhodou je jejich malá adsorpční kapacita. Vazba 

sorbátu k povrchu molekuly je způsobována především disperzními silami a pomocí 

vodíkových můstků [2, 3].  

1.1.1.2 Vlastnosti adsorbentu 

Specifický povrch: je plocha povrchu vztažená na jednotku hmotnosti. Jednotkou 

specifického povrchu je m2.g-1. Rozlišujeme tři typy povrchů: geometrický, celkový a efektivní. 

Libovolná částice pevné látky vykazuje vnější a vnitřní povrch. Jako vnější povrch se označuje 

geometrický povrch částice, tedy viditelný úsek povrchu. Naopak vnitřním povrchem se rozumí 

povrch všech pórů a trhlin, které částici pronikají. Neporézní látky mají relativně malý vnější 

specifický povrch a hodnota vnitřního povrchu je zpravidla zanedbatelná. Porézní látky mají 

tak velký vnitřní specifický povrch, že je hodnota jejich vnějšího specifického povrchu 

zanedbatelná. Hodnota tohoto vnitřního povrchu se pohybuje okolo 1000 m2/g [2, 6].  

Pórovitost a velikost pórů: v atomech uhlíku vykazuje široké spektrum velikosti a tvaru. 

Udává se v jednotkách m3.g-1. Na základě velikosti průměru částic lze pórovitost rozdělit: 

utra-mikropozézní:  d  0,5 nm; 

mikroporézní:   d = 0,5 až 2,0 nm; 

mesoporézní:   d = 2,0 až 50 nm; 

makroporézní:     d  50 nm. 

Póry mohou mít tvar například kapilár na obou koncích otevřených nebo s jedním koncem 

uzavřeným. Dále mohou mít tvar štěrbin, písmene V nebo tvar tzv. lahvovitých pórů, 

které se vyznačují zúženým hrdlem pro vstup [2, 6].  
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1.1.2 Typy adsorpce 

Podle povahy sil, které váží adsorbovanou látku k adsorbentu, členíme adsorpci 

na fyzikální a chemisorpci [2].  

1.1.2.1 Fyzikální adsorpce 

V procesu fyzikální adsorpce, působí mezi všemi druhy částic Van der Waalsovy 

interakce. Vlivem působících sil se molekuly adsorbované složky koncentrují na povrchu 

adsorbentu, a díky tomu se složka izoluje od ostatních složek směsi. U fyzikální adsorpce 

se často setkáváme s vícevrstvou adsorpcí, kdy na první naadsorbované vrstvě mohou vznikat 

další vrstvy. Poněvadž jsou molekuly adsorbátu vázány k adsorbentu Van der Waalsovými 

silami, je tento děj reverzibilní (vratný) a velmi rychlý [2, 6]. 

1.1.2.2 Chemisorpce  

Při chemisorpci neboli aktivované adsorpci, dochází ke vzniku chemických vazeb mezi 

adsorbovanou molekulou a povrchem adsorbentu. Protože k vytvoření chemické vazby je nutná 

aktivační energie, probíhá chemisorpce mnohdy výhradně na tzv. aktivních centrech – což jsou 

místa mající vyšší energii. Díky tomuto jevu dochází ke vzniku jen jedné adsorpční vrstvy, 

proto je adsorpční kapacita malá. Pokud vzniká při adsorpci více vrstev, je druhá a další vrstva 

vázaná jen pomocí fyzikálních sil [2, 6].  

1.1.3 Adsorpční rovnováha 

„Rovnovážné adsorbované množství je vyjadřováno jako látkové množství, hmotnost 

nebo objem naadsorbovaného plynu, přepočtený na normální podmínky“ [2]. Adsorpční 

izotermy znázorňují závislost rovnovážného adsorbovaného množství na rovnovážném tlaku 

plynu při neměnné teplotě. Rozlišujeme několik druhů adsorpčních izoterem, přičemž jejich 

tvar závisí na typu adsorbentu, adsorbátu i na slabých mezimolekulárních silách mezi plynem 

a pevných povrchem [2, 3].  
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1.1.3.1 Typy adsorpčních izoterem 

Freundlichova izoterma – znázorňuje závislost adsorbovaného množství 

a na rovnovážném tlaku při konstantní teplotě:  

𝑎 = 𝑘 ∙ 𝑝1 𝑛⁄ ,     (1) 

kde k a n vyjadřují empirické konstanty [2].  

 

Langmuirova izoterma – byla formulována na základě kinetických podmínek: 

 vzniká jediná vrstva molekul, 

 adsorbované molekuly se jednotlivě neovlivňují, 

 možnost adsorpce je rovnocenná na všech místech povrchu [2].  

 

Časté matematické vyjádření Langmuirovy izotermy má tvar: 

𝑎 = 𝑎𝑚 ∙
𝑏∙𝑝

1+𝑏∙𝑝
,    (2) 

kde a je množství adsorbovaného plynu při tlaku p, 

am je množství plynu potřebné k pokrytí plochy monovrstvy,  

b je empirická konstanta [2]. 

Obr. 4 a) Grafické znázornění Freundlichovy izotermy pro podmínku 1/n < 1; b) grafické 

znázornění Freundlichovy izotermy pro podmínku 1/n > 1 [7] 
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Zmíněná izoterma je vhodná zejména pro chemisorpci, při níž na povrchu dochází 

ke vzniku jediné vrstvy molekul [2].  

 

Izoterma BET – uvažujeme-li adsorpci plynu za nižší teploty, než je jeho kritická teplota, 

nebývá omezena na vznik jediné adsorpční vrstvy. Díky adsorbentu je na povrchu 

monomolekulární vrstvy vyšší intenzita van der Waalsových sil než mezi molekulami plynu, 

takže může docházet ke vzniku vyšších adsorpčních vrstev při nižších tlacích. Pánové Brunauer, 

Emmet a Teller odvodili vztah pro popis adsorpce na povrchu molekul bez omezení 

adsorpčních vrstev: 

𝑎 = 𝑎𝑚 ∙
𝐶∙𝑝𝑟𝑒𝑙

(1−𝑝𝑟𝑒𝑙)∙[1+(𝐶−1)∙(𝑝𝑟𝑒𝑙)]
,    (3) 

    

kde 𝑎𝑚 je množství naadsorbovaného plynu připadajícího na jednotku hmotnosti, 

𝑝𝑟𝑒𝑙. označuje relativní tlak a C je konstanta. Výše uvedený vztah je známý jako BET izoterma. 

BET izoterma je zejména vhodná pro vícevrstvou adsorpci. Teorie BET má mimořádný 

praktický význam a je užívána jako hlavní metoda měření povrchů [2,3].  

Obr. 5 Grafické znázornění Langmuirovy izotermy [7] 
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Existuje celá škála adsorpčních izoterem. Na obr. 7 lze vidět grafické znázornění 

některých dalších adsorpčních izoterem.  

 

Obr. 6 Grafické znázornění BET izotermy [7] 

Obr. 7 Porovnání tvaru izoterem odvozených podle různých teorií [3] 
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1.2 Aktivace 

Je proces, kterým se dosahuje vysoké sorpční kapacity. Dělí se na fyzikální a chemickou. 

Hlavní rozdíly mezi uvedenými druhy aktivace jsou: fyzikální aktivace znamená dvoustupňový 

proces, obvykle při vysoké teplotě. Výtěžek aktivního uhlí je nízký. Zatímco chemická 

aktivace se provádí v jediném stupni, při nižší teplotě a s větším výtěžkem aktivního uhlí [8, 9].  

 

1.2.1 Fyzikální aktivace  

Fyzikální aktivace představuje tepelné zpracování uhlíkových materiálů v inertním 

prostředí. Tento proces se nazývá pyrolýza. Následuje vhodná aktivace výsledného produktu 

pomocí páry nebo oxidu uhličitého [10, 8].  

Pyrolýza – jedná se o termický rozklad organických látek bez přístupu médií obsahujících 

kyslík (vzduch, oxid uhličitý, vodní pára), který bývá doprovázen vznikem plynné, kapalné 

a pevné frakce. Základem pyrolýzy je, že při vyšších teplotách jsou látky organického původu 

méně stabilní, to znamená, že vysokomolekulární látky se rozkládají na látky nízkomolekulární. 

Tento jev vede k rozpadu na těkavé produkty a koks. Popsaný proces se uskutečňuje v rozsahu 

teplot 150 °C až 1000 °C. Podle použitých teplot rozeznáváme: 

 nízkoteplotní pyrolýzu (do 500 °C), 

 středněteplotní pyrolýzu (500 °C až 800 °C), 

 vysokoteplotní pyrolýzu (nad 800 °C).   

 

Vlastní aktivace pak spočívá v ohřevu na vysokou teplotu v mírně oxidačním prostředí. 

Při tomto ohřevu dochází zejména k převedení zbytků vysokomolekulárních látek na plynné 

oxidační produkty a tím k uvolnění pórů. [11]. 
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1.2.2 Chemická aktivace 

Chemická aktivace se skládá z karbonizačního kroku při určité teplotě v přítomnosti celé 

škály chemických činidel, jako je KOH, NaOH, NH4Cl, ZnCl2, K2CO3, Na2CO3, H3PO4 atd. 

Tato chemická činidla mohou podporovat soustavu příčných vazeb, což vede ke vzniku pevné 

matrice. Ta způsobuje větší odolnost vůči objemovým změnám, ke kterým dochází při zahřívání 

na vysoké teploty [10, 8].  

Aktivní uhlí získané chemickou aktivací s vysokou čistotou a povrchovou plochou 

lze připravit i z různých typů biomas. V následujícím odstavci je uvedeno několik příkladů 

výroby aktivního uhlí, vždy s odlišným typem vzorku – biomasy. 

– Aktivní uhlí vyrobené chemickou aktivací z rýžových slupek. Maximální plocha 

získaná analýzou BET byla 2696 m2.g-1. Jako aktivační činidlo byl použit KOH a teplota 

karbonizace 850 °C. Impregnační poměr BIOMASA:KOH byl 1:5 pod proudem 

dusíku [12].  

– Aktivní uhlí vyrobené chemickou aktivací z hroznových semen. Jako aktivační činidla 

byly použity K2CO3 a KOH při karbonizační teplotě 850 °C. Maximální získaná plocha 

pro aktivaci K2CO3 byla 1238 m2.g-1. Použitý impregnační poměrem 

BIOMASA: K2CO3 byl 0,5:1 pod proudem dusíku. Maximální plocha při aktivaci KOH 

byla 1222 m2.g-1 a zde byl impregnační poměr 0,25:1 [8].  

– Aktivní uhlí vyrobené chemickou aktivací z palmových skořápek. Jako aktivační činidlo 

při výrobě aktivního uhlí byl použit K2CO3 a poskytl maximální hodnotu 1170 m2.g-1 

při karbonizační teplotě 800 °C. Impregnační poměr BIOMASA: K2CO3 byl 1:1 [13].  



12 
 

Obr. 8 znázorňuje obecný postup pro výrobu aktivního uhlí pomocí chemické aktivace. 

 

Tento postup lze obvykle uplatnit, pokud je surovinou dřevo nebo rašelina. Jemně mletý 

materiál se smísí s aktivačním činidlem a dochází tak k rozkladu celulózového materiálu. Směs 

je vysušena a následně pyrolyzována obvykle v rotační peci při teplotě 400 až 700 °C. Produkt 

je následně promýván destilovanou vodou, aby došlo k odstranění aktivačního činidla. 

Při pyrolýze dochází k dehydrataci celulózového materiálu, což má za následek zuhelnatění 

a aromatizaci uhlíkového skeletu a vytvoření porézní struktury. Všechny použité chemikálie 

jsou zároveň dehydratačními činidly a zabraňují tvorbě dehtu [9].  

Klasická chemie používá ve velkém měřítku pro chemickou aktivaci chlorid zinečnatý, 

ačkoli míra jeho použití klesá kvůli problémům s kontaminací životního prostředí sloučeninami 

Obr. 8 Základní kroky chemické aktivace [9] 
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zinku. Zmíněný proces chemické aktivace chloridem zinečnatým poskytuje aktivní uhlí 

s velkými póry. Velikost pórů je pro danou surovinu určena především stupněm impregnace 

(čím větší stupeň impregnace, tím větší je velikost pórů finálního uhlíku)  [9].  

Dalším použitým aktivačním činidlem v procesu chemické aktivace může být kyselina 

fosforečná. Jemně mletý materiál se smíchá s koncentrovaným roztokem kyseliny fosforečné, 

který se vysuší a následně žíhá při teplotě 400 až 500 °C v rotační peci. Kyselina fosforečná 

se ze vzorku izoluje promytím vodou nebo případnou neutralizací (za vzniku fosfátových solí) 

a aktivovaný uhlík se vysuší. Výsledný aktivovaný uhlík má jemnější póry než při aktivaci 

chloridem zinečnatým [9].  

 

1.3 Biomasa 

Biomasa je definována jako hmota biologického původu (pěstování rostlin, chov 

živočichů, produkce organického původu). Biomasa je jedním z hlavních obnovitelných zdrojů 

energie [14, 15]. Rostlinná biomasa je tvořena celou řadou chemických sloučenin. Obsahuje 

stejné látky jako činidla používaná při chemické aktivaci. Je to zejména draslík, sodík a fosfor. 

Spalováním biomasy vzniká popel, jemuž je věnována kapitola 1.3.1.2. Nedílnou součástí 

biomasy je i tzv. dřevní biomasa. Dřevo je označováno jako pevné buněčné pletivo stromů 

a keřů, nacházející se pod kůrou kořenů, kmenů a větví. Sušina dřeva se především skládá 

z [16, 17]:  

 40 až 60 % celulózy – celulóza je základní surovinou buněčných stěn rostlin. 

Z chemického hlediska se jedná o polysacharid složený z mnoha navzájem spojených 

molekul glukózy. Celulóza je hygroskopická, takže ochotně přijímá vodu a vlhne. 

  

Obr. 9 Schéma části řetězce celulózy [16] 
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 10 % hemicelulózy – jedná se o materiál obdobný celulóze, mající ovšem kratší řetězce. 

 25 až 35 % ligninu – je nemakromolekulární látka tvořena převážně z aromatických 

alkoholů. Jednou z jeho hlavních úloh je mechanické zpevnění buněčných stěn [16, 17].  

 

1.3.1 Spalováni biomasy 

Spalování biomasy je chemický proces, při kterém se slučují hořlavé prvky nacházející 

se v hořlavině paliva s kyslíkem. Při takovém pochodu se uvolňuje teplo a jedná 

se tedy o exotermický děj. Spalovací reakce probíhají podle následujících rovnic [16]:  

C + O2 → CO2 + teplo    (4)  

H2 + 1 2⁄ O2 → H2O + teplo   (5)  

S + O2 → SO2 + teplo    (6) 

 

Pro vhodné spálení biomasy je nutné znát vlastnosti tuhého paliva/biomasy. Mezi hlavní 

patří: 

 množství vody původního paliva, 

 množství popela původního paliva, 

 charakteristické teploty popela, 

Obr. 10 Část struktury ligninu [16] 
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 množství prchavé a neprchavé hořlaviny, 

 množství síry obsažené v palivu, 

 velikost spalného tepla a výhřevnosti, 

 spékavost popela, 

 fyzikálně-mechanické vlastnost [18].  

Všechny druhy tuhých paliv, vyskytujících se v tuhém stavu, jsou složeny ze tří hlavních 

složek: z celkové vody, popela (přesněji řečeno popelovin) a hořlaviny. Toto složení můžeme 

vyjádřit vztahem: voda + popel + hořlavina = 100 %. Voda a popel tvoří nehořlavou složku 

paliva, která se označuje též balast nebo přítěž. Hořlavou část paliva tvoří naopak uhlík, síra, 

vodík, dusík a kyslík. Vlastního spalování se účastní pouze uhlík, síra a vodík, kyslík působí 

jako oxidovadlo [19]. 

1.3.1.1 Obsah vody v tuhých palivech 

Voda je obsažena v každém tuhém palivu a tvoří nehořlavou část paliva. Obsah vody 

v tuhých palivech se pohybuje od 1 do 60 %. Přirozený obsah vody závisí na stáří dřeva, 

čím je palivo mladší, tím se obsah vody zvyšuje. Obsah vody v palivu se vyjadřuje 

v hmotnostních procentech [18].  

Obsah vody v dřevozpracujícím průmyslu se vyjadřuje pomocí vztahu: 

𝑊𝑑 =
𝐻1−𝐻2

𝐻2
∙ 100  (%),    (7) 

kde 

H1 je hmotnost vzorku surové dřevní hmoty (kg), 

H2 je hmotnost vzorku po vysušení (kg). 

 

V energetice se obsah vody vyjadřuje pomocí vztahu: 

𝑊 =
𝐻1−𝐻2

𝐻1
∙ 100  (%).    (8) 

Obsah dřevařské vlhkosti je vždy vyšší než vlhkost energetická[14].  
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1.3.1.2 Obsah a složení popela v tuhých palivech 

Popel je anorganická nehořlavá část paliva, která se získá úplným spálením, například 

dřeva nebo jiného tuhého paliva, při teplotě 800 ± 25 °C v oxidační atmosféře. Popel 

je všeobecně zásaditého charakteru s vysokým obsahem vápníku, hořčíku, fosforu, draslíku 

a dalších prvků. Úplným spálením dřevního materiálu vzniká 6–10 % popela. Chemické 

analýzy potvrzují vhodný obsah živin a prvků, a proto lze popel použít jako přírodní hnojivo 

zamezující například acidifikaci půdy [20].  

 

Minerální látky nacházející se v tuhém palivu před jeho spálením se nazývají popeloviny. 

Popeloviny jsou složeny především z křemičitanů, uhličitanů, síranů a dalších sloučenin. 

Vysoké procento popelovin tvoří křemičitan hliníku (zvaný kaolinit), vápníku, hořčíku a železa, 

dále volný oxid křemičitý, uhličitan vápenatý a železnatý. V menším množství je obsažen sulfid 

železnatý (zvaný pyrit) a nepatrné množství síranu vápenatého. Spálením paliva v oxidační 

atmosféře vznikne z popelovin tuhý zbytek, kterému se nesprávně říká popel. Původní 

minerální látky se rozkládají na těkavé zplodiny a netěkavý zbytek, nebo také uvolňují 

krystalovou vodu [18].  

Zpopelňování původních minerálních složek je doprovázeno rozkladnými procesy. 

Uhličitany se rozkládají na oxid uhličitý a oxidy kovu [18]:  

CaCO3 → CaO + CO2,    (9) 

 MgCO3 → MgO + CO2,     (10)

 FeCO3 → FeO +  CO2.    (11) 

Obr. 11 Popel ze dřeva modřínu včetně nedopalu 
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Uvedené procesy odpovídají za změny hmotnosti a jsou příčinou rozdílu hmotnosti 

původních popelovin a z nich vzniklých popelů stanovených v laboratoři. Ve většině případů 

bývá hmotnost popela nižší než hmotnost popelovin. Nicméně oxidací některých přítomných 

oxidů, se hmotnost popela může i zvýšit. Jako příklad lze uvést reakci oxidace oxidu 

železnatého na oxid železitý [18]:  

4 FeO + O2 → 2 Fe2O3    (12) 

Nejpoužívanějším postupem při stanovení obsahu a množství minerálních látek v uhlí 

a v jiných palivech je pomalé spálení vzorku při teplotě kolem 800 °C. Vzniklý tuhý zbytek 

vzorku se dále účastní prvkové analýzy 10 hlavních prvků: křemík (Si), hliník (Al), železo (Fe), 

vápník (Ca), hořčík (Mg), titan (Ti), sodík (Na), draslík (K), fosfor (P) 

a síra (S)  [18,22]. Analýzou popelů z tuhých paliv bylo stanoveno, že obsahují hlavně SiO2, 

Fe2O3, Al2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, Na2O, K2O, SO3, TiO2 a P2O5. Dřevní biomasa 

má asi o 86 % menší obsah popela než hnědé uhlí [19].  

V tabulce 1 najdeme chemické složení dřevní biomasy, které připomíná výčet prvků 

používaných k chemické aktivaci (Na, K, P, Zn…). Údaje jsou uvedené v hmotnostních 

procentech a přepočítané na oxidickou formu. Složení popela z jednodruhového dřeva se může 

lišit na základě různých parametrů jako je: stáří dřeva, podnebí, podloží rostlin atd. 

Tabulka 1 Chemické složení dřevní biomasy v hmotnostních procentech [21, 22, 23, 24] 

druh dřeva 
Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO Fe2O3 

                                                     hm. % 

bříza 0,534 10,160 5,320 10,600 13,270 36,490 3,373 

jedle 0,576 9,119 3,940 13,010 7,118 47,900 3,134 

borovice 2,700 12,000 4,400 6,100 10,200 50,300 1,900 

buk 0,890 11,430 0,120 12,330 2,590 67,800 1,090 

smrk 0,500 1,100 9,400 49,300 9,600 17,200 8,300 

topol 0,220 13,110 0,680 3,870 18,730 57,330 1,160 
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1.3.1.3 Charakteristické teploty popela tuhých paliv 

Teplota táni popela je teplotou, při které dochází k roztavení všech složek popela. Probíhá 

v teplotním intervalu od 200 °C a dochází ke změně skupenství popela. Tato skupenská změna 

je popisována třemi teplotami: 

 teplotou počátku měknutí tA (°C), 

 teplotou tání tB (°C), 

 teplotou počátku tečení tC (°C). 

Z praktického pohledu teplota tání popela stanovuje, jak vysoké můžeme dosáhnout 

spalovací teploty v ohništi, aby nedocházelo k poruchám funkce spalovacího zařízení [18, 19]. 

 

1.3.1.4 Prchavá hořlavina 

Je množství plynu uvolněného z hořlavé části paliva při jeho zahřívání bez přítomnosti 

oxidačního média. Obsah prchavé hořlaviny souvisí se stářím paliva. Čím je palivo mladší, 

tím je obsah prchavé hořlaviny vyšší [18].  

Tabulka 2 Chemické složení hořlaviny dřevní hmoty [14] 

 

 

 

 

 

 

 

složka (%) 
           dřevo 

jehličnaté listnaté smíšené 

uhlík 51,0 50,0 50,5 

vodík 6,2 6,15 6,2 

kyslík 42,2 43,25 42,7 

síra – – – 

dusík 0,6 0,6 0,6 

popeloviny 1,0 1,0 1,0 
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Značnou výhodou dřevní biomasy je to, že neobsahuje síru, a proto během spalování 

nevzniká škodlivý SO2. Na obrázku lze pozorovat uvolňování prchavé hořlaviny z kůry smrku 

v závislosti na teplotě a době žíhání [14].  

 

Další obrázek ukazuje, že při určité teplotě se vytvoří ostré maximum, kdy se z biomasy 

vylučuje větší část prchavé hořlaviny [14].  

  

Obr. 12 Uvolňování prchavé hořlaviny ze smrkové kůry při různých teplotách a 

časových intervalech 3, 7, 12 minut [14] 

Obr. 13 Intenzita uvolňování prchavé hořlaviny ze smrkové kůry [14] 
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1.3.1.5 Spalné teplo a výhřevnost tuhých paliv 

Spalné teplo je množství tepla, které se uvolní díky dokonalému spálení paliva 

za podmínky, že teplota spalin klesne na 0 °C a přičemž veškerá vzniklá pára zkondenzuje. 

Výhřevnost je množství tepla, které se uvolní z paliva za stejných podmínek, ale místo 

kapalné vody se uvolňuje vodní pára [18].  
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2 Experimentální část 

2.1 Cíl práce 

 Získat vzorky popela o vhodném složení a použít je jako aktivační činidla. 

 Pomocí popela nebo výluhu z popela provést chemickou aktivaci zvolených prekurzorů. 

 Změřit a vyhodnotit aktivované vzorky z hlediska sorpčních schopností vůči zvolenému 

potenciálnímu organickému polutantu. 

 

2.2 Metodika/postup chemické aktivace 

Vzorky biomasy (dřevěných pilin) byly před každým typem aktivace naváženy 

laboratorními vahami na příslušnou navážku uvedenou v tabulce 4 a smíchány s popelem nebo 

výluhem z popela ve stanoveném poměru. Následně byly vzorky v kádinkách impregnovány 

po dobu 24  hodin. Kádinky byly zakryty vrstvou parafilmu, který vzorky chránil před vlhkostí. 

Připravenými vzorky byly naplněny spalovací lodičky a vsunuty do trubkové pece, 

ve které probíhala pyrolýza. Ohřev probíhal při teplotě 800 °C po dobu 90 minut. 

 

Trubková pec se skládala z: 

 průtokoměru, přes který byl vháněn dusík (450 ml/min); 

 prázdné promývací nádoby, která plnila pouze pojistnou funkci; 

 trubkové pece, ve které probíhal ohřev na 800 °C 

 vodního uzávěru, který odváděl vzniklé plyny a zabraňoval zpětné difúzi vzdušného 

kyslíku. 
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2.3 Druhy vzorků 

Experiment byl prováděn se sedmi vzorky, které jsou uvedeny v tabulce 3. Vzorky 

se od sebe lišily typem aktivačního činidla a dřevěných pilin. 

Tabulka 3 Rozdělení vzorků 

vzorek dřevěné piliny aktivace druh popelu 

1. smrk popelem smrk 

2. bříza popelem bříza 

3. modřín popelem modřín 

4. smrk výluh z popela smrk 

5. bříza výluh z popela bříza 

6. modřín výluh z popela modřín 

7. smrk výluh z popela uhlí 

 

2.4 Plán experimentu 

Měření bylo prováděno v následujících krocích: 

1. Příprava popelů z biomasy. 

2. Výpočet navážky popela. 

3. Impregnace vzorku – smíchání vzorku s činidlem a destilovanou vodou. 

Obr. 14 Aparatura pro pyrolýzu 

 

 

 

 

 



23 
 

4. Aktivace impregnovaného vzorku při teplotě 800 °C po dobu 90 minut a následné 

chladnutí vzorku. 

5. Promytí 5% kyselinou chlorovodíkovou a destilovanou vodou do neutrálního pH. 

6. Sušení vzorku při teplotě 120 °C po dobu 24 hodin. 

 

2.4.1 Příprava popelů z biomasy 

Vzorky popelů byly získány spálením uhlí a dřeva z břízy, smrku a modřínu v domácím 

kotli ústředního topení. Po vychladnutí byl popel rozetřen v třecí misce a prosítován. Následně 

byl odeslán na chemickou analýzu. Výsledky analýzy jsou uvedené v tabulce 7.  

 

2.4.2 Výpočet navážek 

Z molární hmotnosti uhličitanu draselného (MK2CO3
= 138 𝑔/𝑚𝑜𝑙) a molární hmotnosti 

oxidu draselného (MK2O = 94 g/mol) byla vypočítána hmotnost oxidu draselného (mK2𝑂 =

0,68 𝑔) vztažená na 1 g biomasy. Pro výpočet navážek popela z jednotlivých druhů dřeva byly 

použity hmotnostní % oxidu draselného uvedené v tabulce 7. 

V tabulce 4 jsou uvedeny navážky vzorku biomasy, popela a poměry impregnace pro 

všechny vzorky.  

Tabulka 4 Navážky a impregnační poměry pro všechny vzorky 

vzorek  mvzorku [g] mpopela [g] mvody [ml] poměr (vzorek:činidlo) 

1 2 13,4 30 1:1 

2 4 5,4 25 2:1 

3 1,4 6,6 20 1:1 

4 2 13,4 30 1:1 

5 4 5,4 25 2:1 

6 2 9,6 30 1:1 

7 2 60 200 1:1 
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Aktivačního činidlo – uhlí 

Pro vzorek číslo 7 byl použit popel z uhlí. Výluh byl připraven z dostupných 60 g popela. 

Hmotnost vzorku biomasy i impregnačního poměru zůstala zachována.  

  

2.4.3 Impregnace vzorku 

Impregnace vzorku byla provedena smícháním vzorku a aktivačního činidla. 

V experimentech bylo použito dvou typů aktivačních činidel: 

 aktivace popelem, 

 aktivace výluhem z popela – k navážce popela byla přidána destilovaná voda. Vše bylo 

pořádně promícháno v kádince o objemu 400 ml. Takto připravená směs byla 

zfiltrována pomocí filtrační nálevky. Pro filtraci byl použit filtrační papír o průměru 11 

cm. Filtrační koláč byl ponechán 24 hodin v sušárně při teplotě 120 °C. Vzniklý filtrát 

byl pomocí magnetického míchadla s nekontrolovatelným ohřevem odpařen na menší 

objem z důvodu dosáhnutí vyšší koncentrace filtrátu. Tímto způsobem bylo připraveno 

aktivační činidlo pomocí výluhu z popela. 

Vzorky a činidla byly naváženy v daných poměrech podle tabulky 4 a řádně promíchány 

v kádince tak, aby všechna biomasa byla naimpregnována. Je zřejmé, že každý vzorek měl jinou 

velikost zrn, tudíž výsledná kaše měla různou konzistenci. Takto připravené vzorky byly 

ponechány při laboratorní teplotě 24 hodin v kádinkách. Kádinky byly zakryty vrstvou 

parafilmu, který vzorky chránil před vlhkostí. 

Po 24 hodinách byly naimpregnované vzorky 1-3 (aktivace popelem) z kádinky 

vyškrábány do spalovací lodičky a vloženy do trubkové pece. Vzorky 4-7 (aktivace výluhem 

z popela) byly přeneseny na hodinové sklíčko. Po dobu asi 30 minut a teplotě 120 °C se sušily 

v sušárně. Poté byly vzorky přeneseny na spalovací lodičky a vloženy do trubkové pece. 
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2.4.4 Pyrolýza 

Vzorky po impregnaci byly přeneseny do spalovací lodičky a vloženy do trubkové pece. 

V peci probíhala pyrolýza při teplotě 800 °C po dobu 90 minut. Po zchladnutí byly vzorky 

vyjmuty z pece a vloženy do exsikátoru, kde vychladly. Schéma a popis zařízení pro pyrolýzu 

je uveden v kapitole 2.2. 

 

2.4.5 Promývání kyselinou a destilovanou vodou 

Vzorky vyjmuté z exsikátoru byly po pyrolýze ztvrdlé a slepené dohromady, proto byly 

nejdříve v kádince podrceny. Do kádinky s rozdrcenými vzorky bylo přidáno 

asi 100 ml 5% kyseliny chlorovodíkové. Pomocí filtrační nálevky s papírovým filtrem byly 

vzorky rozpuštěné v kyselině chlorovodíkové zfiltrovány. Následně byly filtry se vzorky 

několikrát promývány destilovanou vodou. 

 

2.4.6 Sušení vzorku 

Promyté vzorky byly spolu s filtračním papírem přeneseny na hodinové sklíčko a sušeny 

při teplotě 120 °C po dobu 24 hodin. Po vysušení byly vzorky seškrábány do Petriho misky 

a ponechány v exsikátoru, kde vychladly. 
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2.5 Výsledky a diskuze 

2.5.1 Výsledky elementární a termogravimetrické analýzy 

V následujícím odstavci jsou uvedeny výsledky elementární a termogravimetrické 

analýzy vzorků biomasy (tabulky 5 a 6). Chemická analýza popelů je uvedena v tabulce 7. 

Tabulka 5 Výsledky elementární analýzy biomasy 

 bříza smrk modřín uhlí 

Hr
* (%) 6,32 6,24 6,42 6,18 

Cr (%) 46,6 46,8 47,6 53,3 

Hr (%) 5,74 5,56 5,80 4,13 

Nr (%) 0,05 0,02 0,00 0,59 

Sr (%) 0,00 0,00 0,00 0,71 

Or (%) 42,1 41,2 40,6 12,4 

Cd (%) 49,0 49,8 50,4 65,2 

Hd (%) 6,05 5,92 6,14 5,06 

Nd (%) 0,05 0,02 0,00 0,72 

Sd (%) 0,00 0,00 0,00 0,87 

Od (%) 44,4 43,8 42,9 15,2 

 

Index d – označuje bezvodý vzorek, index r – označuje původní stav vzorku,                                              

*Hr – vodík naměřený i s vlhkostí. 
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Tabulka 6 Výsledky termogravimetrické analýzy biomasy 

 bříza smrk modřín uhlí 

wr (%) 5,2 6,1 5,6 18,3 

Ar (%) 0,5 0,3 0,5 10,6 

Ċr (%) 94,4 93,5 94,0 71,1 

Vr (%) 77,8 74,4 76,5 35,5 

FCr (%) 16,6 19,1 17,5 35,6 

spalné teplo (KJ. kg-1) 

 

 

19449 19712 19783 23205 

Ad (%) 0,5 0,3 0,5 12,9 

Ċd (%) 99,5 99,6 99,5 87,1 

Vd (%) 82,1 79,3 81,0 43,4 

FCd (%) 17,4 20,4 18,5 43,6 

spalné teplo (KJ. kg-1) 20505 20995 20950 28403 

 

W – obsah vlhkosti; A – obsah popela; Ċ – celková hořlavina;                                                                             

V – prchavá hořlavina; FC – neprchavá hořlavina 

Tabulka 7 Chemická analýza popelů z dřeva přepočítaná na hmotnostní % 

oxidická 

forma 

smrk 

[hm. %] 

modřín 

[hm. %] 

bříza 

[hm. %] 

SiO2 48,3 11,2 8,6 

CaO 16,6 34,7 24,1 

MgO 1,1 9,9 15,4 

Na2O 0,4 0,5 0,3 

K2O 10,1 14,2 27 

Al2O3 9,5 7,3 2,7 

Fe2O3 7,8 4,3 1,8 

P2O5 2 5 5,3 

TiO2 0,1 0,1 0,1 

SO3 2,5 2,6 2,1 
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2.5.2 Aktivace popelem 

Tento typ aktivace se ukázal jako nepříliš vhodný. Ani promytí kyselinou 

chlorovodíkovou a následné ponechání v kyselině fluorovodíkové neumožnilo odseparovat 

minerální složky od aktivovaného uhlíku. Proto vzorky č. 1, 2 a 3 nebyly odeslány na měření 

adsorpčních izoterem. 

 

2.5.3 Aktivace výluhem z popela 

Aktivace pomocí výluhu z popela se ukázala jako vhodnější oproti aktivaci popelem. 

Aktivované vzorky byly podrobeny sorpční analýze, kde byly změřeny adsorpční izotermy pro 

zvolené adsorptivum – benzen. Měření probíhala gravimetrickou metodou na přístroji 

TGA - HP50 – MS při teplotě 25 °C. Na obr. 15 lze vidět aktivovaný vzorek břízy. 

 

  

Obr. 15 Aktivovaný vzorek číslo 5 
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 Na obr. 16 jsou znázorněné Langmuirovy izotermy pro všechny vzorky aktivované 

výluhem z popela. 

 

Obr. 16 Langmuirovy izotermy pro vzorky číslo 4, 5, 6 a 7  

 

Získaná data z analýz byla použita pro výpočet koeficientů Langmuirovy izotermy 

ve tvaru: 

 𝑎 =
𝑎𝑚𝑏(

𝑝

𝑝0)

1+𝑏(
𝑝

𝑝0)
,      (13) 

kde a – množství naadsorbované látky vztažené na jeden gram sorbentu, am – množství 

látky odpovídající adsorpci do monomolekulární vrstvy, b – konstanta související s energií 

adsorpce, p – rovnovážný tlak adsorpce, p0 – tlak nasycené páry adsorbátu při dané teplotě. 

Ze známého množství látky v monomolekulární vrstvě am, molární hmotnosti 

adsorbátu 78,11 g/mol a plochou pokrytí jednou molekulou adsorbátu 0,25 nm2, byly vypočteny 

povrchy jednotlivých sorbentů uvedené v tabulce 8. 
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Tabulka 8 Koeficienty Langmuirovy izotermy a vypočtené měrné povrchy vzorků 

* 

 

 

 

*R2- koeficient determinace 

Provedenou analýzou byly zjištěny především hodnoty měrných povrchů aktivovaných 

vzorků. Pomocí měrných povrchů byly určeny nejúčinnější z připravených sorbentů. Největší 

měrný povrch 674,5 m2/g vykazoval vzorek smrku. Výsledky všech vzorků jsou uvedeny 

v tabulce 8. 

  

 am B R2* S 

 g/g Pa - m2/g 

smrk 0,3523 37,87 0,98 674,5 

modřín 0,3025 13,89 0,95 578,3 

bříza 0,2139 62,84 0,97 404,8 

uhlí 0,1288 26,20 0,97 250,6 
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3 Závěr 

Experimentální část předložené bakalářské práce byla zaměřená na chemickou aktivaci 

získaných vzorků biomasy. Cílem práce je použití biomasového popela jako aktivačního 

činidla. Díky shodným prvkům obsažených v popelu a aktivačních činidlech, bylo možné 

provést chemickou aktivaci pouze za použití popela z biomsy. Vzorky byly aktivovány 

při 800 °C. 

Po analýze a vyhodnocení výsledků byly získány tyto závěry: 

1. Aktivace pomocí dřevěného popela se ukázala jako nepříliš vhodná, vinou 

problematického oddělení aktivovaného uhlíku od minerálních složek. 

2. Aktivace pomocí výluhu z popela poskytla sorbenty, jejichž hodnoty měrných povrchů 

jsou srovnatelné s komerčními sorbenty. Nejlepší měrné povrchy byly naměřeny 

u vzorků smrku a modřínu. 

Experiment ověřil možnost výroby sorbentů chemickou aktivací biomasovým popelem. 

Hlavními výhodami těchto sorbentů jsou nízké náklady na výrobu a využití odpadů z různých 

oblastí průmyslu.  

Je třeba si uvědomit, že podmínky chemické aktivace nebyly ideální. Bylo by nutné provést 

další pokusy například s odlišnou dobou ohřevu, teplotou ohřevu či jiným impregnačním 

poměrem. Touto cestou by mohly směřovat další experimenty.  
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